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Atendimento 2.0
Novas soluções de contact center, que operam de forma virtual e com vários
canais de atendimento, como telefone, e-mail, chat e vídeo, prometem tornar mais
econômica e flexível a migração para a tecnologia IP

O
avanço da tecnologia IP
nos contact centers é
visível no Brasil. E isso é
mais perceptível nos
indicadores de vendas de
soluções IP para esse

segmento no país nos últimos anos.
Pesquisa da Frost & Sullivan mostra que,
do investimento total de US$ 314
milhões em ferramentas de contact
center realizado pelas empresas na
América Latina no ano passado, o
mercado brasileiro respondeu por nada
menos que 48%. Mas, ao contrário do
que os números parecem sugerir, a curva
de adoção pelas empresas e até mesmo
por parte das operadoras de contact
center ainda é lenta.

A razão dessa morosidade decorre
essencialmente de dois fatores. O
primeiro se deve ao fato de que 85% da
base instalada no país ser de telefonia
convencional, que utiliza a tecnologia
TDM (Time-division multiplexing), e na
qual as empresas fizeram altos
investimentos, ainda esperam pelo fim do
ciclo de depreciação. O outro fator é o
elevado custo da migração, o que torna
um sério impeditivo à adoção da
tecnologia IR em especial pelas
empresas de menor porte. "Além disso,
muitas empresas brasileiras ainda
precisam fazer a atualização de suas
redes para suportar as aplicações IR o
que é um investimento caro", explica
Kristin Crispin, gerente de indústria do
grupo de comunicação corporativa e
redes para a América Latina da Frost &
Sulivan, empresa internacional de
consultoria e inteligência de mercado.

De acordo com a analista, o prazo
de depreciação dos equipamentos
tradicionais é de aproximadamente sete

anos nos Estados Unidos e na Europa,
enquanto na América Latina pode variar

entre 12 e 15 anos. Como no caso
específico do Brasil os investimentos em
TDM começaram a ser feitos em
meados dos anos 90, o período de
tempo de depreciação das infra-
estruturas nesse padrão, portanto, ainda
não se esgotou. Isso explica o fato de o
crescimento da tecnologia IP verificado
hoje no mercado brasileiro estar
amparado mais nas soluções híbridas, ou

seja, de sistemas IP que interoperam
com a infra-estrutura legada TDM, do
que a implantações 100% IR Mesmo
assim, a maior parte dos investimentos
em sistemas IP/TDM ainda está restrita
às grandes companhias que têm
operações remotas de contact center e
precisam manter a administração
centralizada.

Segundo a analista da Frost &
Sulivan, as soluções híbridas têm sido
usadas por essas organizações para



adicionar novas funcionalidades como,
por exemplo, de workforce management
e CTI. Os poucos casos de ambientes IP
puro, segundo Kristin, são de empresas
que oferecem serviços de contact center
offshore ou que estão montando uma
nova central de atendimento.

A boa notícia, segundo os
especialistas, é que há um grande
potencial para a tecnologia crescer. De
acordo com eles, além da migração de
toda a infra-estrutura legada que deverá
ser feita pelas corporações de maior
porte nos próximos anos, há, ainda, o
vasto universo das pequenas e médias

empresas a ser explorado, que hoje
estão praticamente impedidas de ter
acesso às soluções disponíveis no
mercado por causa dos custos elevados.

A expectativa é que, nos próximos
cinco anos, mais de 80% das empresas
do país que hoje utilizam sistemas
convencionais ou híbridos tenham
aderido totalmente ao IR Parte dessa
adesão, segundo eles, vai ocorrer graças
às inovações da tecnologia e a
tendência de queda nos preços. Uma

nova geração ferramentas começa a
despontar no mercado e promete não
só facilitar a implantação de contact
centers IP como também aperfeiçoar e
tornar mais eficiente o atendimento. Isso
também deve mudar radicalmente o
atual padrão tecnológico — bastante
calcado na infra-estrutura de hardware
— e, por tabela, estabelecer uma nova
correlação de forças entre os
fornecedores. De um lado devem se
alinhar os fabricantes de hardware,
como Avaya, Nortel, Cisco e Siemens,
entre outros. De outro aparecem
empresas de software menores como a
CosmoCom, FiveQ, Exony e VlPdesk.

Níveis de atendimento
A bandeira levantada por essas

software houses novatas é a chamada
consolidação 2,0, cujo conceito é o de
contact center IP multivirtual, que reúne
um ou mais centros de contato em uma
única plataforma e é capaz de operar
com voz, dados e vídeo. Conforme
explica Lucíano Dolenc, gerente geral da
subsidiária brasileira da CosmoCom,
trata-se de uma plataforma única,
gerenciada de forma centralizada, mas
distribuída, e que pode integrar outras
pessoas que deveriam estar no contact
center e não estão, tais como
executivos de negócio, gerentes de
marketing, entre outros, para contribuir
com a melhoria do atendimento ao
cliente. Segundo ele, a consolidação 2.0
está muito próxima do conceito do
CRM, segundo o qual a empresa é o
contact center. "Além de operar como
telefone, chat, e-mail e vídeo
simultaneamente, o contact center 2.0
utiliza o conceito de múltiplas instâncias,
ou seja, quando o atendente de primeiro
nível não consegue ou não tem poder
para resolver determinado problema,
este pode automaticamente ser
escalado para outros agentes ou
executivos e até mesmo chegar ao
presidente da empresa", detalha Dolenc.

O executivo da CosmoCom
sustenta que, além dos inúmeros
benefícios que traz às empresas, o
conceito de contact center multivirtual
quebra o modelo do chamado
profissional services, que é a venda de
serviços de desenvolvimento, integração
etc. "Como ele é todo baseado em
software, o custo total de propriedade
cai significativamente", afirma Dolenc,

que aproveita para alfinetar os grandes
fornecedores de hardware de contact
center ao dizer que o interesse dessas
empresas é vender professional
services. E vai além: afirma que o
argumento de que o custo da infra-
estrutura IP é alto decorre do fato do '
modelo de negócio desses fabricantes
ser focado na venda de "caixinhas",
cuja premissa é a substituição de toda
a infra-estrutura do cliente, desde a
central de PABX até o terminal
telefônico. "É exatamente o contrário
da solução de software, que pode
funcionar com um telefone comum e
um PC ligado à central de PABX."

Migração gradual
Para o responsável pela estratégia

de vendas de contact center da
Siemens, José Geraldo Pinto, é preciso
avaliar o contexto no qual a telefonia IP
foi introduzida no Brasil. Segundo ele, as
plataformas IP mais antigas,
proprietárias, baseadas no protocolo de
comunicação H.323, de fato exigiam um
volume razoável de professional services
para a integração de dispositivos e
aplicações em redes. "Mas com a
chegada do protocolo SIP [o padrão
para telefonia IP da IETF - Internet
Engineering Task Force] esse cenário
deve mudar, pois trata-se de um padrão
de mercado que vai permitir a
integração entre aplicações e
dispositivos de fornecedores distintos
com a mesma simplicidade que temos
hoje na internet", diz Pinto.
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LIGAÇÕES
MAIS BARATAS
ENTRE FILIAIS

Quando resolveu expandir seu call
center, a Intervalor, prestadora
de serviços de crédito e

cobrança, cogitou instalar a tecnologia
IP nas posições de atendimento (PAs),
esbarrou na questão custo. Por isso, a
empresa decidiu utilizar a tecnologia
apenas para interligar as suas 12 filiais,
segundo conta o gerente de Ti e infra-
estrutura do grupo, Roberto Nygard
Petersen, acrescentando que entre as
12 filiais do grupo a interconexão é
toda IR

Fundada em 1999 e com receitas
da ordem de R$ 30 milhões, a
Intervalor tem hoje mais de 1,4 mil
colaboradores, 20 clientes e
crescimento ao redor de 60% ao ano.
Por esse motivo, ela resolveu ampliar o
número de posições do seu call
center, localizado no bairro da Lapa,
em São Paulo, de 400 para 800
posições, e do site do Rio de Janeiro,
de 60 para 120 PAs. De acordo com
Petersen, os call centers funcionam
com plataforma TDM da Avaya
conectada a URAs e discador de
chamadas da Talk Telecom e Díalogic.
O dois sites são interligados por uma
VPN-MPLS, com canais redundantes,
contratada da Intelig. No total, a
empresa conta com 13 PABXs entre a
matriz e as filiais, 50 servidores e 800
estações de trabalho.

Para essa nova ampliação foram
investidos cerca de R$ 160 mil na
integração da infra-estrutura básica
feito pela PL Tecnologia, que escolheu
cabeamento categoria 5 e 6 que já
está preparado para adoção da
tecnologia IR numa futura expansão,
totalizando 1,1 mil pontos de telefonia
e rede. Segundo Petersen, um dos
requisitos básicos da expansão foi o
cumprimento de prazos e qualidade
dos equipamentos, pois a operação
da empresa exige alta performance e
produtividade para suportar o
crescimento esperado.

A Intevalor tem, ainda, um sistema
CRM próprio, funcionando em um
banco de dados SQL, para suportar
os processos de cobrança,
recuperação de crédito, pré-vendas,
auditoria de crédito, identificação e
controle de fraudes, processamento e
back office de operações e promoção
de crédito via call center e In loco.
Segundo a empresa, ela desenvolve
soluções personalizadas para seus
clientes através de uma área de
inteligência competitiva, adequada às
demandas dos mesmos "identificando
oportunidades que nem mesmo o
cliente havia vislumbrado". (CS)

quem vencerá essa batalha, o consultor
Kendi Sakamoto, diretor da Contact
Center Consulting, diz que o grande
beneficiado será o cliente, que vai pagar
menos pelas soluções e terá um serviço
melhor. Segundo ele, hoje o grau de
obsolescência da tecnologia é muito
rápido e o desenvolvimento de novas
soluções ainda é incipiente. "Os grandes
fornecedores continuam vendendo

plataformas antigas, que ainda têm
bastante aceitação nos países da África,
do Caribe e alguns da América Latina. E
tem outras empresas que estão vindo
com sistemas melhores, o que deve
acirrar bastante a disputa no mercado."

Para o consultor, porém, há uma

nítida tendência de migração do
hardware para o software, devido à
necessidade das empresas de reduzir
custos. "A integração do telefone com
computador, o CTI, por exemplo, é
extremamente cara, exigindo horas de
desenvolvimento. E com essas novas
soluções remotas isso não será mais
necessário", pontifica Sakamoto.

Apesar dos claros os benefícios da
telefonia IR o consultor diz que os altos
custos da migração têm impedido que
haja uma adesão maior à tecnologia. Até
mesmo as operadoras de serviços
terceirizados de contact center têm
optado por uma mudança gradual. A
Dedic, por exemplo, empresa de contact
center do grupo Portugal Telecom, é uma

que vem seguindo à risca essa regra.
Com centrais nas cidades de São Paulo,
Campinas e Londrina, a operadora tem
apenas cerca de 10% de suas mais de
6 mil posições de atendimento (PAs) em
IR De acordo com o diretor de TI da

empresa, Pierre Cunha, o pequeno
número de PAs IP se deve ao grande
legado de TDM existente na companhia.
A estratégia, segundo ele, é fazer a
migração de acordo com a demanda e
adotar o IP puro apenas nas novas
centrais de atendimento que forem
criadas. "O novo site que vamos abrir já
será 100% IP", adianta ele, sem revelar

detalhes sobre o empreendimento.
Recentemente, a Dedic implementou

no contact center de São Paulo uma
infra-estrutura IP redundante para que
empresas situadas em qualquer região
do país possam implantar centrais de
atendimento remotas, a partir do uso de
links IR O primeiro cliente a utilizar o
serviço é a subsidiária de energia Elektro,
de Campinas. Desde julho a Dedic é
responsável pelo SAC da empresa, que
conta com 52 PAs.

A estratégia de fazer a migração para
IP de forma gradual, de acordo com a
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demanda, também foi adotada pela TMS
Call Center, que a usa ainda a tecnologia
IP para interligar seus dois contact
centers, um localizado na região central
de São Paulo e o outro em Alphaville,
nos arredores da capital paulista. De
acordo com Antônio César Garcia Pinto,
gerente de telecomunicações da
empresa, com a implantação da
tecnologia os custos de comunicação
em alguns casos podem ser reduzidos
para até 10% dos custos exigidos pelos
sistemas tradicionais. Como exemplo ele
conta que na plataforma anterior uma
operação de 25 ramais exigia uma placa
de comunicação com 48 ramais, mesmo
sem uso dos excedentes. Situação
semelhante ocorria em relação aos
canais telefônicos. Embora um link
suportasse 30 ramais, uma operação
com apenas dois ramais já exigia um link.

Para Eric üeb, diretor de tecnologia
da Genesys para a América Latina, os
grandes fornecedores de outsourcing de
contact center estão mais voltados para
a questão de volume e a redução do
Custo operacional, para aumentar as

margens, enquanto as empresas que
têm centrais de atendimento próprias
estão mais preocupadas com a
qualidade. Por isso, segundo, ele os
outsourcers somente devem migrar
totalmente para a tecnologia IP depois
que houver a depreciação da infra-
estrutura TDM.

O executivo observa que os
fornecedores estão começando,
também, a migrar suas soluções para o
mundo IP, embora alguns deles ainda
tenham uma visão de plataforma híbrida.
Isso ocorre, segundo LJeb, porque os
fabricantes tentam se proteger, pois com
o conceito de IP aberto o cliente pode
escolher cada componente do contact
center de um fornecedor distinto. "Existe
uma certa resistência de alguns
fornecedores de abraçar a concepção do
open IP, que é uma plataforma
completamente aberta, com softswitch,
SIP puro e que não gera customizações."

Os especialistas, assim como Lieb,
ressaltam que a tendência para a
tecnologia IP, porém, é irreversível. Por
isso, segundo eles, os fornecedores e as
empresas de serviços de contact center
que quiserem disputar o mercado terão
de oferecer produtos e serviços mais
sofisticados, mas com baixo custo e
baseados em plataformas abertas. Já
para as empresas usuárias talvez não
seja mais uma questão de "se", mas de
"quando" terão de adotar a tecnologia, l

SAÚDE MOVIDA A IP
A rede de laboratórios Diagnósticos da América migra seu contact center
para o protocolo de internet com o objetivo de melhor o atendimento aos clientes
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A té o fim de setembro, a rede de
laboratórios Diagnósticos da América
(Dasa), a maior do país, com cinco marcas

e presença em oito estados, deve concluir o
processo de reestruturação de seu contact
center, que irá operar totalmente com tecnologia
IP e terá capacidade de atender 40 mil ligações
por dia. Com seis laboratórios centrais, 27
megaunidades - com mais de 1,5 mil metros
quadrados - e 253 unidades de atendimento,
que realizam mais de 3 mil tipos de testes, entre
exames de análise clínica e procedimentos de
diagnóstico, a central de atendimento já não
vinha acompanhando o ritmo de crescimento da
companhia, a qual, nos dez últimos anos,
realizou 14 aquisições somente no Brasil.

A decisão de migrar a antiga infra-estrutura que operava
com tecnologia TDM (Time-division multiplexing), analógica
e digital, para tecnologia IP foi decorrência de ter detectado
uma tendência de queda na qualidade do atendimento,
além do alto custo de operação e manutenção. A mudança
tornou-se, então, uma prioridade para a Dasa. Com 236
posições de atendimento (PAs), 194 das quais próprias e 42
terceirizadas, o contact center atende 27 mil ligações por
dia. "Além do tempo médio de atendimento de 3,56
minutos [considerado alto pelos padrões de mercado],
tínhamos uma estrutura mista de software e hardware e
faltava uma gestão proativa na identificação de problemas, o
que resultava num elevado custo de operação e
manutenção", conta Glaucius Djalma Pereira Jr., gestor de
infra-estrutura corporativa da Dasa, ao dizer que foi daí que
a empresa resolveu a investir na tecnologia IP.

O primeiro passo antes de partir para o
projeto de substituição da infra-estrutura TDM,
segundo ele, foi a elaboração de um estudo de
atendimento da demanda. Pereira diz que para a
análise foram definidos seis itens básicos, como
interoperabilidade, escalabilidade, confiabilidade,
proteção do investimento e o conceito de
solução total. "Definimos que precisaríamos de
soluções que interoperassem em níveis mundial e
local e, ao mesmo tempo, pudessem se adaptar
a inovações tecnológicas e do negócio, bem
como permitissem o funcionamento do contact
center sem causar impacto sobre os serviços."

Após o levantamento, o gestor de infra-
estrutura da Dasa diz que foi elaborado o
business case. Além da tecnologia IR a proposta

contemplou a utilização de recursos de rede como VLAN (rede
local virtual) e de OoS (qualidade de serviço). Também ficou
definido que seriam instaladas, inicialmente, 300 PAs, chegando
a 550 dentro de 12 meses, sem recursos de terceiros, com
capacidade de atendimento de 40 mil ligações dia. Segundo
Pereira, no final do ano passado o projeto do novo contact
center IP entrou em execução e a previsão é que seja concluído
em setembro próximo. Entre os resultados esperados, ele diz
que a Dasa estima obter uma redução de 22% com
investimentos em cabeamento e de 34% nos custos das
ligações telefônicas com o uso de softphones. Além disso,
espera diminuir o tempo médio de atendimento, obter
flexibilidade para o entroncamento de centrais e ramais IP, bem
como a integração com as aplicações legadas da companhia e
permitir o acesso móvel dos diretores de relacionamento e
coordenadores à central. (ETC)
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